Gemeente Grimbergen
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025

Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2015
(22e en 23e zaak)

Gemeentelijk retributiereglement op het ter beschikking stellen van
sportinfrastructuur - Aanslagjaren 2015-2019
Gecoördineerde versie
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 juli 2015 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie
gevestigd op het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur aan verenigingen die het
Nederlands als voertaal hebben.
Art. 2. - tarieven
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
§ 1. Gebruik sporthallen en bijlokalen
Voor het sportief gebruik van sportterreinen in de sporthallen en van de kleine zalen behorend tot
een sportcentrum:
Tarief I: bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarieven gelden per uur en per
terrein).
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad
wordt het voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en
maandelijks (van september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag
aangerekend.
Tarief II: bij occasioneel gebruik (tarieven gelden per uur en per terrein)
Tarief I

Tarief II

5,00 euro

10,00 euro

gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, zonder
jeugdwerking

10,00 euro

20,00 euro

gemeentelijke clubs lid van
andere raad

10,00 euro

20,00 euro

gemeentelijke clubs geen
lid van andere raad

20,00 euro

30,00 euro

particulieren wonend in de
gemeente

n.v.t.

30,00 euro

clubs of particulieren van
buiten de gemeente

n.v.t.

45,00 euro

gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, met
jeugdwerking

§ 2. Gebruik voetbalterreinen
Om de facturatie correct toe te passen dienen alle voetbalverenigingen jaarlijks, voor de aanvang
van het nieuwe competitieseizoen, de lijst van de ingeschreven ploegen bij de respectievelijke
erkende Vlaamse federaties door te geven aan de sportdienst, door een officieel bericht van de
desbetreffende federatie.
Voor het sportief gebruik van gemeentelijke voetbalterreinen:
Tarief I: bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarief per seizoen).

Tarief II: bij occasioneel gebruik, tarieven per uur en per terrein. Niet van toepassing indien de
voetbalclub gebruik maakt van een ander dan haar thuisterrein(en) volgens het uurrooster
vastgelegd door de sportdienst.
Tarief I

Tarief II

Erkende gemeentelijke ploegen met jeugdwerking:
•

jeugdploegen U5 tot en
met U13

800 euro per cluster (er
zijn 9 clusters: U5, U6, U7,
U8, U9, U10, U11, U12 en
U13)

n.v.t.

•

jeugdploegen U14 tot
en met U21,
veteranen, beloften,
damesploegen

800 euro per ploeg

n.v.t.

eerste ploeg

1 400 euro per ploeg

n.v.t.

Erkende Gemeentelijke
ploegen zonder
jeugdwerking:

1 200 euro per ploeg

n.v.t.

Gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, met
jeugdwerking

n.v.t.

15,00 euro

Gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, zonder
jeugdwerking

n.v.t.

30,00 euro

Gemeentelijke clubs lid van
andere raad

n.v.t.

30,00 euro

Gemeentelijke clubs geen
lid van andere raad

n.v.t.

45,00 euro

Particulieren wonend in de
gemeente

n.v.t.

45,00 euro

Clubs of particulieren van
buiten de gemeente

n.v.t.

60,00 euro

•

(voor 2 ploegen binnen
dezelfde cluster wordt dus
2x 800 euro aangerekend)

Uitzondering:
Voor de jeugdploegen U5 tot en met U13 van FC Beigem, wordt op het geldende tarief een korting
van 50% toegepast op voorwaarde dat deze ploegen werkelijk gebruik maken van het
kunstgrasveld dat door FC Beigem wordt aangelegd op basis van het recht van opstal dat door
gemeente Grimbergen wordt verleend (5e afdeling, sectie B, nrs. 421G8 en 428X3). Deze korting
wordt toegekend voor de levensduur van het kunstgrasveld die wordt vastgesteld op 30 jaar.
§ 3. Gebruik openlucht tennisterreinen
Huur tennisterreinen bij gebruik aangevraagd voor een volledig zomerseizoen (april - oktober),
enkel voor gemeentelijke clubs, lid van de sportraad, met jeugdwerking:
•
tennisterrein: 3 500 euro per terrein
•
midi-tennisterrein: 1 750 euro per terrein
§ 4. Tarieven feestelijkheden in de gemeentelijke lokalen die behoren tot een sportcentrum
Tarief I: Grimbergse vereniging lid van een raad
Tarief II: Vlaamse vereniging van Grimbergen géén lid van een raad
Tarief III: Particulieren van de gemeente en/of firma gevestigd in de gemeente (alleen feestzaal
Borgt, Soens en Verbrande Brug)

Tarief I

Tarief II

Tarief III

gratis

n.v.t.

n.v.t.

receptie met gratis
drank (tarief per
dag)

45,00 euro

90,00 euro

90,00 euro

gebruik feestzaal
(tarief per dag)

90,00 euro

180,00 euro

180,00 euro

gebruik keuken
(tarief per dag)

90,00 euro

90,00 euro

90,00 euro

150,00 euro

200,00 euro

200,00 euro

33,00 euro

33,00 euro

33,00 euro

bestuursvergadering

waarborg
gebruik container

De feestzalen worden niet verhuurd aan buitengemeentelijke verenigingen en/of particulieren.
§ 4. Gebruik hondenpiste
Tarief I: gebruik voor een volledig seizoen (tarief per uur)
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad
wordt het voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en
maandelijks (van september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag
aangerekend.
Tarief II: bij occasioneel gebruik (tarief per uur)
Tarief I

Tarief II

5,00 euro

30,00 euro

Gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, zonder
jeugdwerking

10,00 euro

60,00 euro

Gemeentelijke clubs lid van
andere raad

10,00 euro

60,00 euro

Gemeentelijke clubs geen
lid van andere raad

15,00 euro

90,00 euro

n.v.t.

180,00 euro

Gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, met
jeugdwerking

Buitengemeentelijke
verenigingen
§ 5. Gebruik paardenpiste

Het gebruik van de paardenpiste wordt exclusief toegekend aan Lenterik vzw, maatschappelijke
zetel Veldkantstraat 343, 1850 Grimbergen voor een bedrag van 1 700,00 euro per jaar.
§ 6. Overige sportinfrastructuur
Gratis gebruik openlucht infrastructuur:
•
petanquevelden
•
loopparcours: Prinsenbos, Lintbos
•
visvijvers

Art. 3. – tarieven voor sportinfrastructuur in het beheer van het Autonoom
Gemeentebedrijf Grimbergen
§ 1. Gebruik van de sporthal Verbrande Brug en bijlokalen
Voor het sportief gebruik van sportterreinen in de sporthal en van de kleine zaal:
Tarief I: bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarieven gelden per uur en per
terrein).
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad
wordt het voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en
maandelijks (van september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag
aangerekend.
Tarief II: bij occasioneel gebruik (tarieven gelden per uur en per terrein)

Tarief I

Tarief II

gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, met
jeugdwerking

5,00 euro

10,00 euro

gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, zonder
jeugdwerking

10,00 euro

20,00 euro

gemeentelijke clubs lid van
andere raad

10,00 euro

20,00 euro

gemeentelijke clubs geen
lid van andere raad

20,00 euro

30,00 euro

particulieren wonend in de
gemeente

n.v.t.

30,00 euro

clubs of particulieren van
buiten de gemeente

n.v.t.

45,00 euro

§ 2. Gebruik voetbalterreinen
Zie art. 2. § 2.
§ 3. Gebruik schietstand
Tarief I: bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarieven per uur en per schietstand).
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad
wordt het voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en
maandelijks (van september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag
aangerekend.
Tarief II: bij occasioneel gebruik (tarieven per uur en per schietstand).
Uitzondering:
Bij gebruik aangevraagd door de Strombeekse Scherpschutters voor een volledig seizoen: 5,00
euro per uur gebruik schietstand klasse 1 en schietstand klasse 2 samen.
GEBRUIK SCHIETSTAND 2 (luchtdrukwapens)

Tarief I

Tarief II

Gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, met
jeugdwerking

5,00 euro

10,00 euro

Gemeentelijke clubs, lid

10,00 euro

20,00 euro

van de sportraad, zonder
jeugdwerking
Gemeentelijke clubs lid van
andere raad

10,00 euro

20,00 euro

Gemeentelijke clubs geen
lid van andere raad

20,00 euro

40,00 euro

Particulieren wonend in de
gemeente

n.v.t.

40,00 euro

Clubs of particulieren van
buiten de gemeente

n.v.t.

50,00 euro

GEBRUIK SCHIETSTAND 1 (klasse 1, vuurwapens)

Tarief I

Tarief II

Gemeentelijke
schuttersvereniging, lid
van de sportraad (tarief
per uur)

5,00 euro

10,00 euro

Politiezones of
publiekrechtelijke
veiligheidsinstanties

30,00 euro

35,00 euro

Instanties die niet behoren
tot bovenvermelde
categorieën (zoals
bewaking- of
beveiligingsfirma’s)

45,00 euro

50,00 euro

§ 4. Gebruik zwembaden
TARIEVEN INDIVIDUELE GEBRUIKERS

Inwoner

Niet-inwoner

a. Openluchtzwembad Lammekes
Zwembeurten
•

jeugd (tot 12 jaar)

2,00 euro

5,00 euro

•

volwassenen

4,00 euro

10,00 euro

•

na 18 uur

2,00 euro

5,00 euro

•

groepen (min. 20
personen – tarief per
persoon), op vertoon
van de
lidmaatschapskaart

2,00 euro

5,00 euro

Abonnement (10 + 1)
•

jeugd (tot 12 jaar)

20,00 euro

n.v.t.

•

volwassenen

40,00 euro

n.v.t.

Bijzondere tarieven
•

Scholen en
speelpleinwerking
(Grimbergen)

1,50 euro per leerling

n.v.t.

•

Scholen nietGrimbergen

n.v.t.

2,00 euro per leerling

•

Droombed

2,50 euro per dag

b. Pierebad
Zwembeurten
•

Kind (tot 3 jaar)

0,00 euro

1,50 euro

•

Jeugd (tot 12 jaar)

1,50 euro

3,00 euro

•

Volwassenen

2,50 euro

5,00 euro

•

Personen met een
beperking

1,50 euro

3,00 euro

•

Begeleider van
personen met een
beperking

gratis

gratis

•

Senior 55+

1,50 euro

3,00 euro

•

Lid van de Gezinsbond
(+ 12 jaar)

2,00 euro

4,00 euro

•

Swap

1,50 euro

n.v.t.

•

CJP-pas

2,00 euro

4,00 euro

Thermen

8,00 euro

10,00 euro

Daluren (volwassenen)

1,50 euro

3,00 euro

Scholen (tarief per leerling)

1,00 euro

2,00 euro

Groepen (tarief per kind,
min 20 pers.)

1,25 euro

2,50 euro

3,00 euro

Abonnement (10 + 2)
•

Waarborg

3,00 euro

•

Kind (tot 3 jaar)

n.v.t.

•

Jeugd (tot 12 jaar)

15,00 euro

30,00 euro

•

Volwassenen

25,00 euro

50,00 euro

•

Personen met een
beperking

15,00 euro

30,00 euro

•

Begeleider van
personen met een
beperking

gratis

gratis

•

Senior 55+

15,00 euro

30,00 euro

•

Lid van de Gezinsbond
(+ 12 jaar)

20,00 euro

40,00 euro

•

Swap

n.v.t.

n.v.t.

•

CJP-pas

n.v.t.

n.v.t.

Thermen

80,00 euro

100,00 euro

Daluren (volwassenen)

15,00 euro

30,00 euro

Scholen (tarief per leerling)

n.v.t.

n.v.t.

Groepen (tarief per kind,
min 20 pers.)

n.v.t.

n.v.t.

TARIEVEN VOOR VERENIGINGEN
a) Tijdens publiek zwemmen (maximaal 3 banen van het competitiebad en 1/2 van het
instructiebad)
Tarief I: Competitiebad bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarief per uur per baan)
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad
wordt het voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en
maandelijks (van september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag
aangerekend.
Tarief II: Competitiebad occasioneel (tarief per uur per baan)
Tarief III: Instructiebad bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarief per uur per 1/2
bad)
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad
wordt het voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en
maandelijks (van september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag
aangerekend.
Tarief IV: Instructiebad occasioneel (tarief per uur per 1/2 bad)

Tarief I

Tarief II

Tarief III

Tarief IV

Gemeentelijke clubs,
lid van de sportraad,
met jeugdwerking

2,50 euro

5,00 euro

2,50 euro

5,00 euro

Gemeentelijke clubs,
lid van de sportraad,
zonder jeugdwerking

5,00 euro

10,00 euro

5,00 euro

10,00 euro

Gemeentelijke clubs
lid van andere raad

5,00 euro

10,00 euro

5,00 euro

10,00 euro

Gemeentelijke clubs
geen lid van andere
raad

10,00 euro

20,00 euro

10,00 euro

20,00 euro

Buitengemeentelijke
verenigingen

n.v.t.

40,00 euro

n.v.t.

40,00 euro

b) buiten publiek zwemmen (gedurende deze periode worden competitiebad en instructiebad
steeds samen en volledig verhuurd, eveneens van toepassing in zwembad Lammekes)
Tarief I: voor een volledig seizoen (tarieven per uur)

Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad
wordt het voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en
maandelijks (van september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag
aangerekend.
Tarief II: occasioneel (tarieven per uur)

Tarief I

Tarief II

Gemeentelijke clubs,
lid van de sportraad,
met jeugdwerking

15,00 euro

30,00 euro

Gemeentelijke clubs,
lid van de sportraad,
zonder jeugdwerking

30,00 euro

60,00 euro

Gemeentelijke clubs
lid van andere raad

30,00 euro

60,00 euro

Gemeentelijke clubs
geen lid van andere
raad

45,00 euro

90,00 euro

Buitengemeentelijke
verenigingen

n.v.t.

90,00 euro

§ 5. Gebruik atletiekpiste
TARIEVEN INDIVIDUELE GEBRUIKERS ATLETIEKPISTE
50 euro per jaar plus een éénmalige vergoeding van 25 euro voor de badge/sleutel/toegangskaart.
Deze vergoeding is niet gekoppeld aan het werkelijke gebruik van de piste en kan bijgevolg op
geen enkele manier worden teruggevorderd.
Bij elk verlies of defect van de kaart of in elke andere situatie waarbij de gebruiker een nieuwe
toegangskaart dient te bekomen, zal voorafgaandelijk een vergoeding van 25 euro verschuldigd
zijn.
Gemeentelijke clubs die ook wensen te beschikken over een "toegangssleutel" voor hun trainers,
bestuursleden e.d.m. zullen eveneens 25 euro vergoeding betalen per sleutel.
TARIEVEN VOOR VERENIGINGEN
Tarief I: gebruik voor een volledig seizoen (tarief per uur)
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad
wordt het voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en
maandelijks (van september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag
aangerekend.
Tarief II: bij occasioneel gebruik (tarief per uur)

Tarief I

Tarief II

Gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, met
jeugdwerking

15,00 euro

30,00 euro

Gemeentelijke clubs, lid
van de sportraad, zonder
jeugdwerking

30,00 euro

60,00 euro

Gemeentelijke clubs lid van
andere raad

30,00 euro

60,00 euro

Gemeentelijke clubs geen
lid van andere raad

45,00 euro

90,00 euro

Buitengemeentelijke
verenigingen

n.v.t.

180,00 euro

§ 6. Tarieven feestelijkheden in de feestzaal Verbrande Brug
Tarief I: Grimbergse vereniging lid van een raad
Tarief II: Vlaamse vereniging van Grimbergen géén lid van een raad
Tarief II: Particulieren van de gemeente en/of firma gevestigd in de gemeente
Tarief I

Tarief II

Tarief III

bestuursvergadering

gratis

n.v.t.

n.v.t.

receptie met gratis
drank (tarief per
dag)

45,00 euro

90,00 euro

90,00 euro

gebruik feestzaal
(tarief per dag)

90,00 euro

180,00 euro

180,00 euro

gebruik keuken
(tarief per dag)

90,00 euro

90,00 euro

90,00 euro

waarborg

150,00 euro

200,00 euro

200,00 euro

gebruik container

33,00 euro

33,00 euro

33,00 euro

De feestzalen worden niet verhuurd aan buitengemeentelijke verenigingen en/of particulieren.
Art. 4. - jaarlijkse aanpassing van de tarieven
De tarieven worden jaarlijks aangepast per 1 juli volgens de stijging van het
consumentenindexcijfer. De prijsverhoging zal pas toegepast worden wanneer de indexatie meer
dan 10 eurocent bedraagt:
Afrondingen gebeuren als volgt (cfr. financiële instellingen):
•
•
•
•

0,15
0,16
5,05
5,06

blijft 0,10
wordt 0,20
blijft 5,00
wordt 5,10

